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Hvem er vi 
Eidhaugen barnehage er en av Tromsø kommunes barnehager og tilhører enheten Kvaløya 
barnehager som tilbyr barnehageplass i familiens nærmiljø. Det er fem barnehager på strekningen 
Kaldfjord til Slettaelva. Kjosen, Eidhaugen, Storvollen, Kvaløysletta og Slettaelva - barnehager. 

Beliggenheten vår byr på en mangfoldig og spennende natur rett utenfor eller i kort avstand fra 
barnehagen. Dette gir oss mange muligheter til å gi barna spennende og varierte opplevelser i 
barnehagens nærmiljø.             

Vi er en basebarnehage med til sammen 87 barn fordelt på fem baser. Antall barn på hver base 
kommer an på alderssammensetningen i barnegruppen. Barnehagen har vært i drift siden 2005. 

Kostholdet som tilbys barn har betydning for trivsel, matglede og sunne helsevaner. Barnehagen har 
medansvar for dette og har siden 2007 hatt faglært kokk som en del av bemanningen. Kokken er en 
viktig ressurs som bidrar til at vi serverer varme og kalde måltider av høy kvalitet. Barna får alle 
måltider tilberedt og servert i løpet av dagen, frokost, lunsj og mellommåltid, også ved markering av 
fødselsdager og andre merkedager.  

Vårt hovedoppdrag 
Vårt hovedoppdrag er å tilby barnehageplasser der vi i samarbeid med hjemmet bidrar til at barn 
opplever å bli møtt med annerkjennelse av barndommens egenverdi. Vi er alltid bevisste på at vi har 
et samfunnsmandat som skal forvaltes i vårt arbeid med å lage en god barnehage for barn på 
Kvaløya. Det betyr at vi skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som 
er til barns beste. Barnehagen skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for 
småbarnsforeldre. Barnehagen er på lik linje med skolen en lovregulert virksomhet og er en del av 
det norske utdanningssystemet. 

I vår barnehage skal barn få delta i et felleskap med andre barn og voksne som gir trygge rammer for 

utforsking og nysgjerrighet. Det betyr at vi som jobber i barnehagen skal legge til rette for at barn kan 

få venner, inkludere hverandre og oppleve å bli inkludert. Vi skal være tilgjengelige og aktive og ha et 

åpent og inkluderende samarbeid med foreldre. Vi ønsker at foreldre engasjerer seg og tar del i 

samarbeidet barnehage – hjem. 
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Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvilke valg og prioriteringer vi gjør i forhold til rammeplanens beskrivelser 
av formål og innhold. Barnehagens samarbeidsutvalg skal fastsette årsplanen. 

Rammeplanen1 for barnehagen er et styringsdokument som alltid vil være førende for tilbudet i 
barnehagen. 

Årsplanen har til hensikt å gi foreldre, samarbeidspartnere og andre interesserte en oversikt over hva 
som vil prege arbeidet vårt i barnehagen de to neste årene.  

Planen skal være et arbeidsdokument for hele personalet. Den skal være til hjelp når vi skal prioritere 
hva vi skal bruke tid på. Den skal støtte arbeidet med å jobbe målrettet og systematisk. Planen skal 
også kunne brukes som et verktøy for vurdering.  

I vår barnehage har vi i tillegg to andre viktige styringsdokumenter: 

• Lokal handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse. Denne vil vi alltid 
bruke i arbeidet med å fremme livsmestring, helse, vennskap og fellesskap i forhold til 
enkeltbarn og i barnegruppene.  

• Kvalitetsutviklingsplan for Tromsø kommunes barnehager. Utviklingsområdet for alle 
kommunale barnehager frem til 2020 er barns språkutvikling. De som ønsker å lese disse tre 
viktige arbeidsdokumentene finner link til dem på Tromsø kommunes nettsted, vår 
barnehage.  

Omsorg og livsmestring 
Omsorg er et av de viktigste fundamentene i et barns liv og gir trygghet. Det er en forutsetning for 
barns trivsel, lek og læring. I barnehagen skal vi legge til rette for livsmestring og selvstendighet. Vi 
skal gi barn mulighet for mestring gjennom utfordringer. Barnehagen skal være en trygg og 
utviklende arena der barn kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Vi skal gi av oss selv, være i stand til å se, bli berørt av, og beveget i møte med barn og barns 
opplevelser. Det handler om nærhet, varme, innlevelse og det å være en anerkjennende og tydelig 
voksen.  Barns signaler, ønsker, tanker og behov skal tas på alvor. God omsorg handler om at den 
voksne er tilstede med hele seg selv – sammen med barnet.  

I vårt arbeid med å ivareta omsorgen skal vi være oppmerksomme på Arne Holtes syv psykiske 
helserettigheter. Han er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. 

Alle har en rett til en følelse av:  

• Identitet og selvrespekt: følelse av å være noe, noe verdt 

• Mening i livet: følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er noen som trenger en  

• Mestring: følelse av at man duger til noe, noe man får til 

• Tilhørighet: følelse av å høre til noen, høre hjemme et sted 

• Trygghet: kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd 

• Deltakelse: følelse av at det spiller noen rolle hva man gjør eller ikke gjør 

• Fellesskap: noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr seg om en, vil 
passe på en når det trengs. 

                                                           
1 Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 

(barnehageloven) § 2 syvende ledd. Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede 

bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, jf. § 1, § 1a, § 2, § 3, § 4 og § 5. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 
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Den viktige leken 
Lek er barns fremste aktivitet og deres viktigste uttrykksform. Leken skal være på barnas premisser.     
Å delta i leken og å få venner er viktig for barns trivsel og oppfatning av barnehagehverdagen som 
meningsbærende. Leken har stor verdi i seg selv.  

Gjennom leken etableres og styrkes vennskap i tillegg til at barna lærer seg selv å kjenne. Det er 
gjennom lek at barna også får mulighet til å bearbeide opplevelser, erfaringer og inntrykk som igjen 
er med på å hjelpe dem til å forstå omverden. Leken har stor betydning for barns læring. Den 
fremmer utvikling av språklige, emosjonelle, sosiale, motoriske og kognitive ferdigheter.  

Barnehagens rolle er å ta leken alvorlig, gjennom å ivareta og legge til rette for lek. Dette gjør vi ved å 
ta initiativ til lek og aktivt medvirke til at alle kommer inn i leken. Ved å støtte, anerkjenne, veilede og 
hjelpe barna i leken bidrar vi til inkludering slik at barna opplever mestring og glede i leken. Gjennom 
å organisere rom, sette av tid og gi inspirasjon til ulike typer lek, bidrar vi til allsidighet, trivsel og 
kreativitet. 

 

Danning 
Danning er en livslang prosess hvor barn utvikler sin personlige og sosiale kompetanse. Barna skal 
oppleve at de er del av fellesskapet. De skal erfare at egne og andres bidrag til dette felleskapet 
oppleves som noe positivt. Barn skal få medvirke gjennom omsorg, lek og læring. De skal utvikle evne 
til refleksjon over egne handlinger og væremåter. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen 
identitet.  

Vi fremmer danning hos barn ved å møte dem med Tromsø kommunes egne verdier: 

• Respekt 

• Åpenhet 

• Mot 

• Anerkjennelse 

• Tillit 

 

Læring for livet 
I barnehageloven §1 formål 2. ledd, står det blant annet at barn skal få utfolde skaperglede, undring 
og utforskertrang. Barnehagen skal derfor bidra til et stimulerende læringsmiljø som gir barn lyst til å 
leke, utforske, lære og mestre. Barn lærer ting de har nytte av her og nå, både gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. Barnehagen legger til rette for læring som vil komme barna til gode resten av 
livet, slik at de er rustet til videre skolegang og livsprosjekter. 

 

Vennskap og fellesskap danner grunnlaget for et godt læringsmiljø 
God sosial kompetanse er viktig for at barn skal fungere sammen med andre og kunne samarbeide og 
omgås hverandre. 

Barn skal oppleve glede, mestring, utvikling, toleranse, vennskap og fellesskap gjennom samhandling 
med andre barn og voksne. 

Barn skal i samspill øve på å ta andres perspektiv. De skal kunne forstå egne og andres følelser, vise 
omsorg og empati, inkludere andre, etablere vennskap og være en god venn. 
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Dette skal vi gjøre gjennom: 

• Varierte samspillserfaringer 

• Glede, humor og gode opplevelser 

• Bekreftelse på følelser og opplevelser 

• Positiv forsterkning – støtte og fremme sosiale ferdigheter 

• Å være anerkjennende, støttende og tydelige voksne 

• Gi rom for lek 

• Ta i bruk verktøy og metoder for å fremme barns sosiale og emosjonelle kompetanse 

• «Handlingsplan mot mobbing og for styrking av sosial kompetanse» Kvaløya barnehager 2015 

 

                               

 

Utviklingsområde: Kommunikasjon og språk 
Alle barnehager i Tromsø kommune skal fram til 2020 ha fokus på språk og språkarbeid som en av 
sine utviklingsområder. Vi skal fremme kommunikasjon og språkutvikling hos alle barn, og skape et 
språkstimulerende leke- og læringsmiljø. 

Dette skal vi gjøre gjennom: 

• Å ha kunnskap om hva språkstimulering er i forhold til alle barn 

• Å forstå barnas forsøk på å kommunisere (ord, kroppsspråk, mimikk) 

• Å arbeide for at flerspråklige barn får en positiv utvikling 

• Å gi alle barn erfaringer med bokstaver og skriving 

• Å gi alle barn erfaringer med fortelling, rim, regler, sang og høytlesning 

• Å tilby kvalitet i samspillet mellom voksne og barn: samvær, samtaler, deling av opplevelser 
og høytlesnings- og samtalestunder 

• Å være bevisst sin rolle som viktige språkmodeller 
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• Å være bevisst egne valg av rom, areal og utstyr som er med på å påvirke leken, aktiviteten 
og språkbruken til barna 

• Å ha positive holdninger til språklig og kulturelt mangfold (bokmål, nynorsk, dialekter, 
samisk, språk fra andre land og støttende kommunikasjonsformer) 

 

Tiltak og metoder for å fremme et godt språkmiljø i vår barnehage: 

• Samtaler med barna i hverdagen og planlagte, strukturerte barnesamtaler 

• Formidle bøker, eventyr og fortellinger ved høytlesning, bilder, samtale og bruk av konkrete 
gjenstander 

• Benytte variert litteratur for barn, også i samarbeid med biblioteket 

• Benytte ulike kartleggingsverktøy ved behov i samarbeid med foreldre f.eks. TRAS (Tidlig 
registrering av språkutvikling,) Alle med, Lær meg norsk før skolestart-Språkpermen) 

• Språksprell (metodiske språkleker for barn) 

• Snakkepakken (språkverktøy som synliggjør fortellinger, sanger, rim og regler gjennom bruk 
av konkreter) 

• Språkløyper (kompetanseutviklingsprogram for å styrke språkstimuleringsarbeidet og 
leseaktiviteter) 

• Språkposer (poser med konkrete gjenstander og tema som stimulerer språk) 

• Eventyrkofferter (kofferter med miljø og gjenstander som illustrerer en bok eller et eventyr) 
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Utviklingsområde: Sosial og emosjonell kompetanse  
Eidhaugen barnehage har i tillegg valgt sosial og emosjonell kompetanse som satsningsområde.  

«God sosial kompetanse bidrar til å skape trivsel og et godt grunnlag for læring. Sosial kompetanse 
trengs i de fleste situasjoner i dagliglivet. Det handler blant annet om at barna må bli i stand til å ta 
en annens perspektiv og lære seg å forstå egne og andres følelser, vise omsorg og empati» 
(Kvalitetsutviklingsplanen s. 5). 

Dette skal vi gjøre gjennom:  

• Å øke personalets kunnskap om barns sosiale og emosjonelle utvikling 

• Å bruke begreper som selvfølelse, empati, selvhevdelse, selvkontroll og anerkjennelse 

• Å gi barn kunnskap og begreper for å kunne identifisere følelser, samt sette ord på egne 
følelser 

• Å hjelpe barna til å etablere og opprettholde vennskap 

• Å veilede barn i konflikter 

• Å være bevisst i vår rolle som gode forbilder 

  

Tiltak og metoder for å fremme sosial og emosjonell kompetanse i vår barnehage:  

• Steg for steg; Et program for utvikling av barns sosiale kompetanse 

• Utarbeide lokal handlingsplan for sosial kompetanse 

• Observasjon 
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Kulturelt mangfold og tilbud til samiske barn i vår barnehage 
I vår barnehage skal alle barn uansett kulturell eller språklig bakgrunn oppleve forståelse for og 
stolthet over egen bakgrunn og opphav. Vi skal synliggjøre og markere at vi er så heldige å ha barn og 
foreldre med annet enn norsk bakgrunn.  

Samiske barn i vår barnehage skal sammen med alle andre barn få møte en barnehage som er 
opptatt av det samiske som en del av tilbudet. Vi skal markere samefolkets dag 6. februar, og har det 
samiske som tema i forkant av dagen. I tillegg skal vi de neste to årene jobbe med å utvikle et tilbud 
som på flere måter skal ivareta rammeplanens intensjoner om å synliggjøre samisk kultur. 

Vi skal jobbe med å finne ut hva dette må bety for oss, og hva vi har i nærmiljøet på Kvaløya som kan 
representere det samiske. Sammen med barna skal vi bli kjent med det samiske årshjulet med 8 
årstider. Vi skal på ulikt vis bli kjent med samisk språk. Vi skal lære noen fraser og lære enkle sanger 
på samisk. 

Barns medvirkning 
 «Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» 
(Barnehageloven § 3). Samspillet mellom barn og voksen er avgjørende for hvordan barns 
medvirkning synliggjøres. 

Barns rett til medvirkning er forankret i FNs barnekonvensjon. Dette er barns første steg til å delta i 
et demokratisk samfunn. Barn skal erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har innvirkning på 
fellesskapet.  

Slik jobber vi med barns medvirkning: 

• Vi møter barna med anerkjennelse og et ønske om å forstå deres intensjon, enten det 
uttrykkes verbalt eller non-verbalt 

• Vi gir barna tid og rom for deltakelse i hverdagsaktiviteter gjennom å være kjøkkenvakter, 
finne frem egne klær, at de er aktive deltakere i hverdagsrutinene osv. 

• Vi har et tilrettelagt fysisk miljø der barna selv har mulighet til å velge aktivitet. 

• Vi støtter barna, lar dem undre seg og stille spørsmål 

• Vi er tydelige i kommunikasjon, slik at barna oppfatter oss som forutsigbare og trygge 

• Vi har møteplasser for barns medvirkning, for eksempel barnesamtaler og barnemøter 

• Vi tar imot innspill fra foreldre på barns vegne 

• Vi skal reflektere over barns medvirkning og egen praksis 

Progresjon 
Gjennom vårt pedagogiske arbeid skal vi sikre at barn får varierte erfaringer. Vi skal gi barn 
mestringsopplevelser. Vi skal også gi barn utfordringer som kan bidra til ny læring.  

Dette skal vi sikre gjennom: 

• Å skape et godt læringsmiljø  

• Å være støttende 

• Å jobbe systematisk med fagområdene i rammeplanen 
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Læringsmiljø 

Barnehagen skal ha læringsmiljø tilpasset barna som er der. Miljøet skal støtte barns interesser og gi 
mulighet for utforskning. Rommet skal ha møteplasser som inviterer til meningsfull aktivitet sammen 
med andre. Læringsmiljøet skal bidra til å gi barn mestringsfølelse, men skal også bidra til progresjon 
gjennom å gi de utfordringer. Det betyr at miljøet inne endres gjennom året i forhold til barns 
utvikling og interesser. 

Barn skal møte variasjon i materialer gjennom året, og skal gis mulighet til å uttrykke seg på ulike 
måter. 

Barnehagen skal ha system som sikrer at læringsmiljøet følges opp med refleksjoner, vurderinger og 
nødvendig utvikling. 

De støttende voksne 

Vi skal støtte og oppmuntre barns læring og legge til rette for mestring. Vi skal gi barn tid til å gjøre 
nye erfaringer, og prøve selv. Gjennom å se hva enkeltbarnet trenger for å komme videre, sikrer vi 
progresjon for det enkelte barnet. 

Barnehagen skal ha system som gir hele personalet mulighet til å reflektere over egen praksis 
sammen med andre. 

Fagområdene 

Barnehagen skal vite hva som er naturlig progresjon innenfor de ulike fagområdene. Vi skal vite hva 
som er aldersadekvate forutsetninger og forventinger, og være bevisst på at barn utvikler seg i ulikt 
tempo. Vi skal vite at barns utvikling ikke nødvendigvis følger en bestemt rekkefølge. Alle 
fagområdene må derfor tilpasses hvert barn og barnegruppen. Vi skal gi barn kunnskap og erfaringer 
knyttet til fagområdene, og tilby varierte aktiviteter gjennom barnehageløpet.  

                              

Vurdering for utvikling 
De pedagogiske aktivitetene i barnehagen vurderes fortløpende gjennom hele året. Dette gir oss 
mulighet til å forbedre kvaliteten på tilbudet vi gir og et grunnlag for videre planlegging og fornyet 
praksis. Det er ulike områder som skal vurderes jevnlig: Barns utvikling, trivsel, medvirkning, 
relasjoner, ulike aktiviteter, rutiner og samarbeid mellom personalet.   

Verktøy og metoder i vurderingsarbeidet er observasjon, refleksjon, kartleggingsmateriell, intervju, 
spørreskjema, praksisfortelling, pedagogisk dokumentasjon og barnesamtaler.       

Innen 2020 skal barnehagen ta i bruk et nytt verktøy for vurdering, ståstedsanalysen. Dette er et 
verktøy som er gjort tilgjengelig på nett av Utdanningsdirektoratet. Det hjelper barnehagen å 
gjennomføre en kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre 
pedagogiske arbeidet. 

 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 
Foreldre og barnehage har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Samarbeidet skal være 
preget av gjensidig respekt og en dialog om barnets beste. Det at barna opplever en god atmosfære 
og et godt samarbeid, er med på å skape trygghet og en god hverdag for barnet. 



11 
 

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning når det gjelder det individuelle tilbudet og 
fellesinteresser. 

Samarbeidet og foreldrenes medvirkning ivaretas gjennom: 

• Daglig dialog ved ankomst og henting, utveksling av informasjon. 

• Oppstartsamtale ved tilvenning 

• Foreldreråd (alle foreldre i barnehagen) 

• Samarbeidsutvalg (2 foreldre- og to representanter for de ansatte) 

• Foreldresamtaler (1- 2 ganger pr år, og ellers ved behov) 

• Foreldremøter (1-2 ganger pr år) 

• Brukerundersøkelse (1 gang pr år) 

• Barnehagen skal sikre informasjon til foreldre om barnehagehverdagens innhold 

• Invitasjon til ulike sosiale sammenkomster 

 

Overganger 
Å starte ny i barnehagen 

Når vi tar imot nye barn i barnehagen, skal vi sørge for at overgangen fra hjem til barnehage oppleves 
så trygg som mulig. 

For barn som skal begynne i barnehagen, skal det legges vekt på å bruke god tid, slik at barnehagens 
ansatte, barn og foreldre blir godt kjent med hverandre. Nye barn og foreldre gis mulighet til å 
besøke barnehagen og inviteres til foreldremøte før barnehagestart. 

Tilvenningsperioden er individuelt tilpasset slik at barn og foreldre blir godt kjent og føler seg trygg i 
barnehagen. 

Kvaløya barnehager samarbeider med Kvaløysletta helsestasjon, for å bidra til at overgangen fra 
hjem til barnehagen blir så god som mulig. Helsestasjonen snakker om barnehagestart i god tid før 
barnet skal starte i barnehagen. Vårt startsamtaleskjema tar utgangspunkt i det som har vært tema 
på helsestasjonen. 

Når barnet bytter avdeling/base 

Barnehagen er organisert i ulike aldersgrupper, og barn må i løpet av barnehagetiden bytte areal 
innad i barnehagen. Foreldre får tidlig informasjon om slike endringer. Barna vil bli bedre kjent med 
nye voksne og barn, og personalet bruker god tid på å forberede barna på hvor de skal. 

Fra barnehage til skole 

Førskolegrupper   

Barn som skal begynne på skolen utforsker ulike tema gjennom aktiviteter som er lekpregede og 
lystbetonte, og som gir grunnlag for videre utvikling og læring ut fra deres ståsted. Vi vil blant annet 
ha fokus på lek med tall og bokstaver, og det jobbes med selvstendighet, mestring, språkutvikling og 
sosial kompetanse. 

Overgangsrutiner 
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«Lær meg norsk før skolestart» - rutiner for flerspråklige barn, fastsatt av Tromsø kommune (2012) 
«Rutiner for overgang barnehage skole» - utarbeidet av Tromsø kommune, for å sikre samarbeid og 
sammenheng. Her ligger skjema som fylles ut av foreldrene og barnehagen i fellesskap. Dette er 
frivillig for foreldrene. Skjemaet sendes skolen barnet skal begynne på. 

Vennskapsgrupper 

Barna deles inn i grupper etter hvilken skole de skal begynne på. Dette er et samarbeid mellom alle 
barnehagene og skolene på Kvaløysletta. Tilbudet går også til de som ikke har barnehageplass eller 
går i barnehager utenfor Kvaløya. Gruppene møtes inntil 7 ganger i perioden april til juni. Skolene 
deltar i planleggingen og i gjennomføringen av noen av treffene. Hensikten er å gi barna en god 
overgang til skolen og å skape trygghet når de skal inn i en ny fase i livet. 

Treffenes innhold: 

• Barna er på tur i området rundt skolen eller i nærheten. 

• Samlinger, der det å bli kjent med hverandre står i fokus 

• Møte med fadderklassen på skolen 

• Besøk i skolen og SFO 

 

Samarbeidspartnere 
For å tilby barn best mulig barnehageplasser er vi noen ganger avhengig av å samarbeide med andre. 
Noen viktige samarbeidspartnere: 
Helsestasjonen 
Pedagogisk psykologisk tjeneste 
Barneverntjenesten  
Tromsø bibliotek 
Skolene i området 
UNN ved bla. BUP 
Kommunal helsetjeneste, fysioterapeuter 

Faste samarbeidspartnere i den daglige driften 
Fagrent i Tromsø kommune har ansvar for renholdet 
Byggforvaltningen i Tromsø kommune har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og 
uteområder 
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Barnehagens tradisjoner: 
 

Måned Aktivitet Innhold Når 

Januar 

Solfest 
 
Oppstart av 
vennskapsgrupper 
 
Foreldremøte for førskole 
foreldre 

Markering av at sola er 
tilbake. 
Samling for hele 
barnehagen. 
Informasjon om 
vennskapsgrupper 

 
Januar 

Februar 

 
Karneval 
 
Samefolkets dag 
 

 
Vi kler oss ut, danser og 
synger til sambarytmer. 
Samisk kultur.  

 
Februar/mars 

Mars/april 
 
Ski og aktivitetsdag  

 
Ulike aktiviteter ute. 
 

 
April 

Mai 

 
17.mai 
 

 
16.mai øver vi på å gå i tog i 
området rundt 
barnehagen. 
 

 
Mai 

Juni 

 
Sommerfest 
 
 

 
Foresatte og søsken 
inviteres til sammenkomst. 
 

 

Juli 

 
Sommerbarnehage 

 
Sammenslåing av 
barnehager de uker det er 
lite barn. 
 

 

August 
 
Vi ønsker våre nye barn og 
foreldre velkommen 

  
Fra 1.august 
 

Oktober 

 
Brannvern uke 
 

 
Aktiviteter og øvelse der 
fokus er brannvern 
 

 

 
 
November 
 
 

Mørketidsmarkering Vi markerer at sola blir 
borte og at det er 
mørketid. 
Foreldre og søsken 
inviteres 

 

Desember 

Lucia 
Julebord for barna. 
 
Nissefest 

 
Luciatog. 
Alle pynter seg og spiser 
julemat som kokken lager. 
Juletregang, nissegrøt og 
kanskje kommer nissen… 
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I tillegg kommer 2 foreldresamtaler i løpet av året. En obligatorisk samtale om høsten og en 
valgfri samtale på våren. 
 
Fagdager: Vi har 5 fagdager i løpet av et barnehageår. Se skoleruten for Tromsø kommune: 
http://tromso.kommune.no/skole-og-barnehagrute.124709.no.html  
 
 

Kontaktinformasjon 
 
Fagleder:  
Marit Heimdal 
marit.heimdal@tromso.kommune.no 
Mobil: 474 55 108 
 
Enhetsleder: 
Trine Langli Nilsen 
trine.langli.nilsen@tromso.kommune.no 
Mobil: 950 06 726 
 
Pedagogiske ledere: 
jeanette.s.larsen@tromso.kommune.no 
tom.roger.dalglish.aglen@tromso.kommune.no 
marit.lind@tromso.kommune.no 
pam.hearn@tromso.kommune.no 
ann-sissel.enoksen@tromso.kommune.no 
 
 
 
Basene: 
 
Gjøken 46 88 49 96 
Spurven 99 38 76 05 
Skarven 48 86 94 02  
Ørna  46 89 48 69  
Ugla  46 89 48 69 

http://tromso.kommune.no/skole-og-barnehagrute.124709.no.html
mailto:trine.langli.nilsen@tromso.kommune.no
mailto:jeanette.s.larsen@tromso.kommune.no
mailto:tom.roger.dalglish.aglen@tromso.kommune.no
mailto:marit.lind@tromso.kommune.no
mailto:pam.hearn@tromso.kommune.no
mailto:ann-sissel.enoksen@tromso.kommune.no

